
Referat fra Årsmøte - 2019 

Møre & Romsdal Gjeterhundlag - MRGL 

 
Møtet fant sted 15.02.2020, klokken 12.30, i møtelokaler hos «Rød bare Blå», Molde. 

 

 
 

SAKER: 

1) Valg av møteleder, protokollfører og to til å signere protokollen:  

Vedtatt: Møteleder, Merethe Hellevik  – Skriver: Lisbeth Hollingsholm – Til å undertegne 

protokollen: Anne Katrin Melle og Ingrid Iversen.  

 

a. Oppmøtte: 16 utsendte representanter for lokallaga.  

Herav stemmeberettige:  

• ISG: 2  

• VSG: 3  

• MMG: 1  

• NRG: 2  

2) Godkjenning av innkalling og saksliste: Godkjent uten kommentarer.  

3) Årsmelding: Møteleder leste gjennom årsmeldinga. Godkjent uten kommentarer. 

4)  Regnskap: Regnskapsfører gikk gjennom årsregnskapet. Godkjent, med kommentar fra 

regsnskapsfører om fortsatt manglende årsmelding fra kontoen. 

5)           Innkomne saker:  

• Endring av uttaksregler til NM. 

ISG med forslag om at fylkesmester ikke automatisk skal gå videre. Forslaget skal avgjøres gjennom 

avstemming. Av 12 stemmeberettige stemmer 8 mot og 4 for, og Fylkesmester vil fortsatt være 

direkte kvalifisert til NM. 

Følgende ble vedtatt uten avstemming: 

• Dommeren på uttaksprøver skal hentes utenfra fylket 

• Prostentsatsen angående brudd, fjernes. 

• FM og 2 lokale DP, pluss 2 valgfrie LP helger (evt i fylket og utenom fylket) 

o De 3 beste resultatene teller i uttaket 

o Skal nytte samme poengskala som Norgesserien 

 

• Fylkeslaget MRGL tar på seg å være arrangør/delegere videre til lokallag. 

• Alle lokallag skal betale inn 50,- pr betalende medlem til MRGL. 

 



6)           Arbeidsplan og budsjett:  

Årsmøtet gikk gjennom arbeidsplanen for 2020 med innspill fra de utsendte delegatene. Vedtatt at 

planen skal legges ut på MRGL sine hjemmesider slik at alle for informasjon så raskt råd er. Styret i 

MRGL skal sammenfatte årets kvalifikasjonsopplegg til uttak NM 2020. Budsjettet som ble lagt frem 

ble vedtatt uten kommentar. 

7)          Val:             

 Møteleder Merethe Hellevik la frem innstillingen fra valgnemda, og følgende nytt styre ble valgt: 

• VSG: Leder: Sara Larsson, 1 år 

• Vara: Anne Katrin Melle, 1 år 

• ISG: Andor Bjørke, 2 år 

• Vara: Nils Edmund Stråmyr, 2 år 

• MMG: Terje Hurlen - 2 år 

• Vara: Merethe Hellevik, 2 år  

• NRG: (Ikke på valg) Maren-Ann H. Løvoll (regnskapsfører), 1 år 

• Vara: Jorstein Røyset, 2 år 

• Revisor : Jan Myklebust – 2 år 

• Revisor : Ola Steinsvik – 2 år 

• Valgnemd:  

 - Knut Dahl, leder 1 år. 

 - Kåre Gunner Haugen, 2 år 

 - Bjørn Inge Naastad, 3 år 

 - Anna Marie Lien, 4 år 

Disse ble enstemmig valgt. Uendrede satser til dei tillitsvalde. 

 

9) Eventuelt (drøftes, ikke stemmes over): 

Kåre Langseth informerte om at det stiftes nytt lokallag, med tilhørighet i Sunndalen, Surnadal, 

Rindal og Blåfjella (Halsa). 

 

 



Møtet blei hevet kl 15.30. 

 

For styret i MRGL, 

Ingrid Iversen og Anne Katrin Melle, (underskrift) 


